
 

 

TESTOWANIE METODĄ ROZPROSZONEGO 
STRUMIENIA MAGNETYCZNEGO PRZYRZĄDAMI 
ROTOMAT + TRANSOMAT 

 

 

 

 
 



 

 2 

ZASTOSOWANIE METODY ROZPROSZONEGO STRUMIENIA 
(MFL) I PODSTAWOWY TRYB PRACY 

 

Kontrola niezawodności procesu i jakości w produkcji rur  
do rurociągów naftowych i rur kotłowych 

Sucho – szybko  
– w linii 

Normy Użytkownika Ame-
rykańskiego Instytutu Naf-
towego (API) wyraźnie za-
lecają testowanie metodą 
rozproszonego strumienia 
dla rur o małej do średniej 
grubości ścianki. Testowa-
nie w linii metodą rozpro-
szonego strumienia jest 
stosowane do zapewnie-
nia niezawodności proce-
su w produkcji rur kotło-
wych. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek z lewej: Wykrywanie wad wzdłużnych za 
pomocą przyrządu ROTOMAT® i rysunek z prawej:  
Wykrywanie wad poprzecznych za pomocą przyrzą-
du TRANSOMAT® wbudowanego w blok multitestu-
jący – w tym przypadku w zakładzie Vallourec Man-
nesmann w Belo Horizonte w Brazylii, dla rur bez 
szwu o średnicy do 168,3 mm i grubości ścianki  
12,7 mm 

 

 

Magnetyzacja polem DC na 
całym przekroju, poprzecz-
nie ROTOMAT-em lub 
wzdłużnie TRANSOMAT-em, 
umożliwia jednoczesne te-
stowanie na obecność wad 
zewnętrznych i wewnętrz-
nych oraz, dzięki nowocze-
snej technice filtracji i bram-
kowania sygnału, osobne 
wykrywanie wad zewnętrz-
nych i wewnętrznych 

Metody znormalizo-
wane według norm 
międzynarodowych 

Normy EN 10246-4 i -5 
oraz ISO 9402 i 9598 opi-
sują proces testowania 
metodą rozproszonego 
strumienia magnetycz-
nego. Jest to najbardziej 
skuteczna metoda włą-
czenia automatycznego 

badania nieniszczącego  
w proces produkcyjny rur 
bez szwu, walcowanych 
na gorąco. Podstawowym 
celem testowania jest wy-
krywanie wad walcowni-
czych. 
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EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA  
DLA WASZEJ PRODUKCJI 

Sieć 

 

 

 

 

 

 

 
ROTOMAT® / TRANSOMAT® 
w procesie testowania 
metodą rozproszonego strumienia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełna integracja 
sieciowa 

Nawet istniejące systemy 
produkcyjne i zapewnienia 
jakości można łatwo roz-
budować o przyrządy te-
stujące ROTOMAT/TRAN-
SOMAT. Platformę dla tej 
integracji stanowi DEFEC-
TOTEST® DS 2000, nowy 
przyrząd do badań elek-
tromagnetycznych, wyko-
rzystujący technikę syste-
mów cyfrowych. Umożliwia 
on zastosowania wieloka-
nałowe i adaptację do in-
dywidualnych wymagań. 
 

Dowolna liczba kompute-
rów może mieć dostęp do 
przyrządu testującego po-
przez sieć FOERSTER-
net®. Jest to możliwe dzię-
ki pracy na platformie Win-
dows® i interfejsom Active 
X do innych programów 
systemu Windows®. Kre-
atory aplikacji pomagają w 
prawidłowym ustawieniu 
przyrządu. Funkcje auto-
matycznej regulacji zapew-
pewniają powtarzalność 
testowania. Zintegrowane 
funkcje diagnostyczne za-
pewniają niezawodność 
wyników w trybie testowa-
nia automatycznego. 
Funkcja archiwacji wszyst-
kich wyników pozwala na 
tworzenie indywidualnych 
zestawień dla dokumen-
tacji krótko- i długotermi-
nowej oraz do analizy wy-
ników. 

Produkcja 
Przeznaczony do stosowa-
nia w środowisku produk-
cyjnym, monitor jest za-
projektowany jako ekran 
dotykowy dostosowany do 
wymagań przemysłowych. 
Obsługa jest ułatwiona 
przez logiczne menu pro-
wadzące. Sekwencja te-
stowania jest wykonywana 

 

 

 
w czasie rzeczywistym i 
zapewnia pełny przegląd  
w każdym momencie. 

Wysyłka 
Dzięki automatycznej reje-
stracji DEFECTOTEST DS 
2000 upraszcza opraco-
wanie dokumentacji we-
dług ISO 9000. 

Statystyka i analiza 
wyników 

Przechowywanie wyników 
testowania w znormalizo-
wanym formacie bazy da-
nych umożliwia indywidu-
alną analizę wyników przy 
użyciu narzędzi pakietu 
MS® Office. 

 

 

 

Światowy serwis 
i wsparcie 

Wsparcie aplikacyjne dla 
utrzymania i zdalnej diag-
nostyki: bezpośrednia ko-
munikacja między przyrzą-
dem testującym w miejscu 
instalacji a Centrum Ob-
sługi Klienta firmy FOER-
STER. 
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BUDOWA PRZYRZĄDU 

 

Rozmieszczenie 
 
Konstrukcja przyrządu prze-
widuje jedną wspólną szafę 
dla elektroniki testującej 
przyrządów ROTOMAT DS. 
i TRANSOMAT DS. 

Funkcje służące do kontroli 
i monitorowania systemów 
czujnikowych lub dotyczące 
sekcji testującej mieszczą 
się w osobnej szafie 

elektrycznej, która stanowi 
jednocześnie interfejs dla 
sterownika PLC sekcji te-
stującej. 
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Centralny komputer PC 
działa jako interfejs opera-
tora z ekranem dotykowym, 
myszą i klawiaturą. Tam łą-
czone są konkretne funkcje 
przyrządu, służące do: 
• ustawiania 
• wyświetlania sygnału 
• oceny 
• przedstawiania wyników 
• przechowywania wyników 

W tym centralnym kompu-
terze może być także zain-
stalowane jako opcja opro-
gramowanie przyrządowe 
– narzędzie zarządzania 
danymi firmy FOERSTER. 
To specjalne narzędzie 
programowe łączy w sobie 
różne systemy testowania 
bloku multitestującego za 
pomocą standaryzowanej  

sieci. Umożliwia to cen-
tralne ustawianie wszyst-
kich przyrządów testują-
cych, centralne urucha-
mianie zadania testowa-
nia, sumaryczne wyświe-
tlanie wyników testowania 
oraz tworzenie łącznego 
protokołu testowania dla 
każdej badanej rury i dla 
każdego zadania testo- 

wania. Oprogramowanie 
przyrządowe może ob-
sługiwać do ośmiu przy-
rządów testujących. 
Jednocześnie centralny 
komputer działa jako in-
terfejs do wyższego po-
ziomu systemów kompu-
terowych monitorowania 
jakości i sterowania pro-
dukcją. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dołączanie innych  
przyrządów testujących 
firmy FOERSTER 

Weryfikacja gatunku za 
pomocą przyrządu MA-
GNATEST® DH bazującego 
na technice wieloczęstotli-
wościowej i specjalne opro-
gramowanie oceniające 
HZP eliminuje możliwość 
pomieszania materiału. 
 

  
 

 
Dołączanie innych 
przyrządów testują-
cych 

W szczególności pomiar 
grubości ścianki stanowi 
praktyczne uzupełnienie 
oceny niezawodności 
procesu. Do takich apli-
kacji stosowane są przy-
rządy ultradźwiękowe. 
Odpowiedzią firmy FOER-
STER jest przyrząd CIR-
COSON® WT pracujący  
w technologii EMAT. 
Możliwe jest także dołą-
czenie laserowych przy-
rządów pomiarowych do 
określania średnicy rury 
lub dołączenie układów 
do pomiaru długości. 
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WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIA 
Z POJEDYNCZEGO ŹRÓDŁA 

 

 

Elementy prowadzące 

Przy zastosowaniu cen-
trycznych układów pro-
wadzących zaleca się 
ustawienie ich na wspól-
nym podnoszonym stole, 
co minimalizuje czasy 
przezbrojenia. Systemy 
czujnikowe są umiesz-
czone na indywidualnych 
podnoszonych stołach, 
tak że można je pojedyn-
czo wysuwać z linii. Przy 
zastosowaniu układów 
rolek pryzmatycznych 
systemy czujnikowe są 
umieszczone na stołach 
podnoszonych lub prze-
suwnych. 

 
barwnego. Wyniki wszyst-
kich przyrządów są łączo-
ne i dokumentowane we 
wspólnym komputerze z 
oprogramowaniem, zwy-
kle dostosowanym  
do potrzeb klienta. 

Konstrukcja mecha-
niczna sekcji testującej 
i dołączanie innych 
przyrządów testujących 

Firma FOERSTER dostar-
cza nie tylko przyrząd te-
stujący składający się  
z elektroniki i systemów 
czujnikowych, ale także 
wymagany mechanizm te-
stujący. Tylko współdziała-
nie wszystkich podzespo-
łów zapewnia spełnienie 
ostrych wymagań dotyczą-
cych systemu testującego 
do niezawodnego zapew-
nienia jakości. 
 
 

 

 
Sterownia zapewniająca 
bezpośrednią obserwację 
bloku multitestującego 
 
 
 

Elementy napędowe i pro-
wadzące w układzie cen-
trycznym lub z rolkami pry-
zmatycznymi zapewniają 
wymaganą precyzję trans-
portu rur przez system 
czujnikowy. System testu-
jący może być rozbudowa-
ny o inne przyrządy testu-
jące wykonane przez in-
nych producentów, np. 
MAGNATEST do weryfika-
cji gatunku, systemy lase-
rowe lub ultradźwiękowe 
do pomiaru średnicy i gru-
bości ścianki, wykonane 
przez innych producentów 
jako uzupełnienie systemu  

 
do wykrywania wad, złożo-
nego z przyrządów ROTO-
MAT DS i TRANSOMAT 
DS. Oczywiste jest też za-
stosowanie odpowiedniego 
wielokanałowego systemu 
do znakowania  
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SYSTEMY CZUJNIKOWE 

 
 

Wymienne wkładki i 
różne czujniki zapew-
niające elastyczność  
testowania, dopasowa-
ne do wydajności i ma-
teriału 

Systemy czujnikowe Ro 
180 i TR 180 mają szcze-
gólnie wąską konstrukcję i 
są wyposażone w wymien-
ne wkładki testujące dla 
minimalizacji czasów prze-
zbrojenia, które grają waż-
ną rolę w zakresie małych 
średnic rur, ponieważ 
 
 

systemy czujnikowe są 
wstępnie zmontowane. Te 
mniejsze wymiary pozwa-
lają także osiągnąć mak-
symalne prędkości prze-
pływu materiału 2,6 m/s. 
Większe systemy czujniko-
we są dłuższe i umożliwiają 
prędkości testowania do  
2 m/s, w zależności od 
średnicy materiału. 
Głowice testujące są pro-
wadzone po materiale i są 
skutecznie zabezpieczone 
przed zużyciem.  

Można wybrać tryb pracy 
ślizgowy lub dotykowy, w 
zależności od rodzaju 
końcówek rur. Rury z 
końcówkami kołnierzo-
wymi można testować za 
pomocą systemów czujni-
kowych z kontrolą odsu-
nięcia. Typ, długość i licz-
bę czujników w polu ma-
gnetycznym wybiera się  
w zależności od zadania 
testowania i od przepu-
stowości.  

System Ro 180 w zasa-
dzie ma jedną wbudowa-
ną prowadnicę rolkową 
przed i jedną za syste-
mem czujnikowym. Ro 
310 posiada opcjonalnie 
wewnętrzną prowadnicę 
rolkową i wylotową pro-
wadnicę rolkową dla rur  
o małych średnicach ze 
sterowaniem w przypadku 
rur o spęczanych koń-
cówkach. 

Systemy czujnikowe 
ROTOMAT 

Cztery głowice obrotowe 
obejmują zakres średnic rur 
do 520 mm. 
Ro 180 od 20 do 180 mm 
Ro 310 od 40 do 310 mm 
Ro 440 od 50 do 440 mm 
Ro 520 od 60 do 520 mm 
 

 

 

 

 

 

 

Systemy czujnikowe 
TRANSOMAT 

Trzy systemy czujnikowe 
obejmują zakres średnic rur 
do 440 mm. 
TR 180 od 26 do 180 mm 
TR 310 od 40 do 310 mm 
TR 440 od 50 do 440 mm 
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Institut Dr.  Foerster GmbH & Co. KG 
Oddział Testowania Półwyrobów TS 
In Laisen 70  
D-72766 Reutlingen 
Skrytka 1564 
D-72705 Reutlingen, Niemcy 
Telefon +49 (0)7121 140-0 
Fax +49 (0)7121 140-488 
E-mail: ts@foerstergroup.de 
Internet: http://www.foerstergroup.de 

Przedstawiciel: 
NDT System 
01-643 WARSZAWA 
Twardowskiego 21 
www.ndt-system.com.pl 
biuro@ndt-system.com.pl 
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